
 
Α. Μορφές τουρισμού : 

 εσωτερικός : η περιήγηση των τουριστών μέσα στα όρια της χώρας τους 

 εξωτερικός : η περιήγηση των τουριστών έξω από τα σύνορα της χώρας τους 

 μαζικός τουρισμός : πληθώρα τουριστών σε προβλεπόμενους από την τουριστική 

βιομηχανία τόπους 

 εναλλακτικός τουρισμός : αγροτουρισμός (εθελοντική προσφορά εργασίας με αντάλ-

λαγμα την ενσωμάτωση στις δομές και τις λειτουργίες της τοπικής κοινωνίας) και οικο-

τουρισμός (επίσκεψη σε περιοχές οικολογικού ενδιαφέροντος και εθελοντική προσφορά 

υπηρεσιών και εργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος). 

 

Β. Οφέλη τουριστικής ανάπτυξης : 

 ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών και ανάδειξη των φυσικών και ιστορικών αξιο-

θεάτων τους 

 εισροή συναλλάγματος, τόνωση της εθνικής οικονομίας και πραγματοποίηση επεν-

δύσεων 

 βελτίωση των υποδομών της οικονομικής και κοινωνικής ζωής (συγκοινωνιακό δί-

κτυο, μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας κ.τ.λ.) 

 προβολή της χώρας στο εξωτερικό και βελτίωση της διεθνούς εικόνας 

 εισαγωγή νέων προτύπων, ιδεών και αξιών και προώθηση της πολιτιστικής αλληλε-

πίδρασης 

 

Γ. Επιπτώσεις : 

 επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος και διατάραξη των ισορροπιών του 

 αλλοίωση της πολιτιστικής φυσιογνωμίας και απώλεια της ιδιαίτερης ταυτότητας 

των αναπτυγμένων τουριστικών περιοχών 

 ασεβής συμπεριφορά προς τον τόπο και τους ανθρώπους του 

 υδροκέφαλη ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών και εγκατάλειψη όσων δεν παρου-

σιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον 

 

Δ. Τρόποι αντιμετώπισης των αρνητικών : 

 σχεδιασμένη τουριστική ανάπτυξη, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα τουριστικού 

υδροκεφαλισμού 

 λήψη μέτρων προστασίας της πολιτισμικής, αισθητικής κ.τ.λ. ιδιαιτερότητας των 

τουριστικών περιοχών 

 ενίσχυση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 

 

Ε. Η σημασία των εναλλακτικών μορφών τουρισμού : 

 απαλλάσσουν τις διακοπές απ’ το κλίμα της τυποποίησης και της εμπορευματοποίη-

σης και προσδίδουν στην ανθρώπινη δράση τη διάσταση του ταξιδιού και της περιήγησης 

 καλλιεργούν την  κοινωνική και οικολογική συνείδηση του ταξιδιώτη και πλουτίζουν 

τον ψυχικό και πνευματικό του κόσμο 

 ανάπτυξη στενής επικοινωνίας και ουσιαστικής γνωριμίας του ταξιδιώτη με το κοι-

νωνικό, φυσικό κι ανθρώπινο περιβάλλον του τόπου των διακοπών του.  


